
lL
ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення Бориславськоi' MicbKoi' рали

h

мiський голова

стАтут

комуЕ,{л!rного нЕкомЕрцIЙного пIдlIри€мствА

<<Щентральна MicbKa лiкарня м. Борислава>>
Бориславськоi MiebKoi ради

,ll, Борпслав
2018 piK

-"-.- ;;N
{/ ý,

j,,pirBI



,|ъ

р

l. Зага.гrьнi положення

1.1. Комунальне некомерцii,lне пiлприемство <l_iенцальна MicbKa лiкарtrя м.
Борислава> Борис.llавськоi MicbKoi ради (надалi - Пiдприемство) е закладом охорони
злоров'я - комунальним унiтарним некомерцiйним пiдприемством, що надае послуги
первинноi та вторинноi7спецiалiзованоi медичноi доIIомоги будь-яким особам в
порядl(у та на умовах, вOтановле}tих законодавством Украiни та цим Статутом, а
Taкo)l( вживас заходiв iз профiлаIlтики захворюваI]ь населеIlня ,m пiдтрималrня
ГРОI\rа,ДСЬкОг0 здоров'я.

1,2. Пiлприсмство с,гвореяе за рiшеЕням Бориславськоi MicbKoi рали (над:rлi --

Засповник) вiл к29>березня 2018 року Ns 1l92 ( 47 сесiя VII скликання) вiдповiдно до
Зiittону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi> IIlляхом перетворення
<<L\cHTpa.rIbHoi Micblcoi лiкарнi м. Борислава> в комунмьне некомершiйне
tliдпрttсмство <I-{eяrpa..ltbHa MicbKa лiкарня м. Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради,
Майно пiдприсп{ства с I}ласнiстю територiальноi громади м, Борислава в особi
Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi,

Пiдприсмство с правонасlуtlником усього майна, Bcix прав ш обов'язttiв
<L{ечтраrьноi MicbKoi лiкарнi м. Борислава>,

1.3. Пiлприемс,тво створене на базi майна територiа.ltыlоi громади м. Борислава.

l..1. Засновником Пiдпрtlсмства с територiальна Iромада м. Борислава в оссlбi
Бор;лолавськоi MicbKoi рали Львiвськоi областi. I1iлприсмсr,во с пiдпорялкова ним,
пiitэвir,ним,га пiдк<lнтрольнIlм Зас}IовIIику та органу управлiнrlя.

i.-5. Органопr управлiння Пiдприемства являеться Фiнансове управлiння
Б<lриславоькоi MicbKoi ради ЛьвiвськоI областi.

1.6. I1iдприемство здiйснюе господарську неко]ltерцiйну дiялыtiсть, сIlрямовану
[Ia ,цосягнеtlIIя соцiальних та iнших результаr,iв бgз мети одержанЕя прибутку.

1.7. Заборонястьоя розподiл or]paru""* дохолiв Пiдприемства або it чаоr:инrr

ссрсл ,]ltcHoBlt tttciB. лраrliвrrикiв KtlMylla.:tbHoгo некопtерцiйItого пiдприс,мсlва (ltрiv
сlгtла,ги iхгtьоi працi, нарахуванtш сдиItого соцiшrьпого Birecкy), чileuiB органiв

1 прАвлitлrrя та itlших пов'язаttих з ними осiб.

1.19. Доходи ( прибутки) Iliдприсмства використовуються викJlючно лjIя

фiнаноувапня ви/lтгкiв на утриманнJI Пiдприемс,гва, реалiзацii мети ( цiлей, завдань)
tа t,tапрямкiв дiяльностi. визначених стагу,гом.

1,9. Пiдприсмство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсiо Ущлаiнп,
l'otlt tодарським та ЦивiльЕим Кодексами Украiни, законаМи Украiни, пocгa}lot]a ll,t

[}epxoBrtoi Ра/lи Украiпl,r, акrами Президента Украiни та Кабilrоту MirricTpiB Украilrr,r.
загальнообов'язкоIJими нормативниЙи актами iнших цеятрttльних органiв викоtлавчоi
B.Ia,lll i o[,t aitiB ttlicIteBoгtl са Ntоврядч ваrillя га 1.1}lM Стаryтогz.
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2, [lаймонуввння l,a пt iсцезпахOдженItя

2,1. Найменування Пiдприемства :

2.1,1. IloBHe найменування Пiдприсмотва * КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМВРI{IЙНЕ
lIДПРИеМСТВО (ЦЕНТРА.IIЬНА MICЬKA JIIКАРНЯ м. БОРИСЛАВА))
БорислАtsсько[ MICbКoi рАли:

2, 1.2. Скорсlчене пайменуванIrя lliдприемотва - IGIII <I {МЛ Mr, БОРИСЛАВА))

2.2. Мiсцезнаходх(эння Пiдприелtства - Украi'па, 82300, Львiвська об.л,, пl.
iiориtл;rв. вул, КулiIла 4l А.

3. Мета та предмет дiяльвостi

J.l. Основою метою створеIIЕя Пi,цприсмства с :

- надання перtsинноi i вторинноi7спецiмiзоваIrоi медичноi допомогIl ,l,a

здiйснеrtня управлiнлtя IvIедичним обслуговуванням населеtIня, rцо постiйно
проживае на териrюрiТ м. Борислава та смт. Схiдниця, але не обмежуючись
гJказанимII населеними пунктами, IIIJIяхом надання меди(lllItх посJlуг в
llорялку та сlбоязi, встановлених законолавством;

- в)!(иття захOдiв з профiлактикI{ захворювань Ilаселення та лillтрllмки
l,ромадськогоздоровiя. 

.

],2, Вi,цlrовiдно до п<lставленоi мети прелметом дiялыrостi Пiлприсмс,гва е :

, с,гвOвенltя разом iз Засновпиком умов, необхiдIrих для забезпечонпя доступrtоi
,1,а якiсноi медиqIIоi l]опомоги нас9ленню, органiзацii належноI,о управлi1,1ня
BHyTpimHiM лiкува.llьно;дiагностичним flроцесом та ефекIивного використанця
]иайна та iпших pecypciB Пiдприемства;

, забсзltечсlttlя права гр()мадяlI tta вi.пыtий вибiр лiкаря з надаtlня первинноТ чи
вl,оринпо'l'/спеtIiалiзсlвавоi ьrели,lrtоi допоNlоги у визцаченому закоIIодавством
порядку]

- trрганiзачiя налаtlня пацiентам вiдтtовiднtl до заI(()нOдавсLва ttервиннiэТ
медичноi лопомогtt, в ToMi числi надаIt]lя невiдtладноi медичноii допомоги в

l)азi г()строго розладу фiзttчного чи тtсихiчного здФров'я пацiсн,гам, якi не
поlрsбують екстрегlоi, вторин}Iоi7спецiацiзованоi або
гре ги н ноi/високоспецiмiзова}tоi медиаlноi доп'омоги:

вiдгtлагнiй ocнaBi вторинноi7спецiаliзtlваноi cтaIlioHapHoi медичноi доIIомоги,
у.тсlму .lиспi. eкcтpelioi, нообхiдrlоi лзrя забезпечеtlliя llaJleя(IlIIx профiлактикl,t,
дiаг,костики i лiкувапня хвороб,,гравN{. oTpyclib чи iljlilих 1rозладiв здоров'я.
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медичногt-r контроJIю за перебiгом вагiтностi й веденням пологiв i

гtiсляпоltоi сrвого перiоду;

органiзаlliя надан}lя пацiснтам вiлповiдно до законодавства на безвiдплаl,нiй та
вi,цплатнil.i ocHoBi вторинноi/сlrецiацiзованоi амбулаторвоi медичноi допомоги;

органiзаuiя, у разi потреби, надаtIня пацiснт,апt медичноi допомоги бiльцr
високого рiвнл спецiалiзацii на базi iнших заклllадiв охорони здоров'я шляхом
направлення пацiеlrтiв до цих закладiв у порядку, встаIlовлеtlоI4у
законодавстl]оN4;

орr,анiзачiя взасмодii з iншими закпадам!t охорони здоров'я з MeIoK)

забозпечення Irаступництва у наданнi меличноi допомоIи на рiзних рiвнях ,га

ефективного ви|(орис,ланIля pecypciB системи медичного обсlrуговуванняl,

органiзаuiя вiлбору та спрямуваЕяrI хворих на. консультацiю до заюладiв

охорони здоров'я та устацов, що надають третинну/високtlспецiал iзоваtrу

медичну доIIомогу, такояt вiдбору хворих Еа санаторно - курортне лiкування
T a реабiлiтацitо у визначеному законолавсl,вом гlорядку;

забезпечення доlримання мirкнародних принципiв доказовоi мсдиLlин}I та

галузевих стаirдар,гiв у сферi охорони здоров'я;

уг!ровад)I(ен}tя нових форм та методiв профiлактиюl, дiагяостики, лiкування ,га

рсабiл iTa Ltii захворювань та cTaHiB:

llроведенr{я експертизи тимчасовtti непраIIезлатIlостi та контролю за вi4дачею

лttсткiв пепрацездатностi ;

I{аправлення на медико соцiальну
непрацезilатностi;

rl-цануваIiня, органiзацiя, учасгь та конlроль за провеленням профiлакr,ичtr их

ог.ltядiв Tir дисfiаfiсеризацii населення, здiйснення гtрофiлаrсгичнлtх заходiв, у
топtу чис,пi безперервне вiдстея<енця сrалу здоров'я пацiснга з метою

cBoc.lacHoi профiлактики, дiат,ностl,tки та лiкувавtш хвороб, травм, отруепь,

патсlJtогiчних, фiзiологi. них (пiд час вагiтностi) cTaBiB з урахуваtlняп4
особливостЁй cTatlv здоров'я tlauicHTa;

проведсння riрофiлактичних щеплень;

воi.,rачеrrlrя поТре(iи струкryрних пiдроздi:riв Пiдприемства та }rаселенI]ll у
lliкарських засобах, виробах медичного l1ризначення, модич}lому обладыаttнi

та траIlспортних засобах для забезпечення насолення дос,I,уп}tою. сt]оочасною

,u 
"Ki"r,oK, 

медичною допомогою та лtонiторинг забезпе*lення ,rа рацiонмьtlе
Тх викорис l?ltlняi
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придбання, перевезення, збсрiганrrя, реалiзацiя(вiдпуак), використанI:lrl.
,Jниtценtlя HapkoTtiчHllx засобiв, психотропних речовин та прскурсорiв згiдно з

вимогами чинrIого законодавс,I,ва;

зzl,lучення лiкарiв, що l]pallloюI,b як фiзичнi особи-пiдприемцi для падання
первинноi медико-са}Iiтарноi допомоги за цttвiльн{)-правовими договорами;

наданпя будь-яких послуг iнlrrим суб'сктам господарювання, що на,цаIоть

первинну медичну допомогу на територii м, Борислава, смт, Схiдниця та
нitвколиtцнiх наOелсних пункгiвl

- надання е.ltемеrrгiв irалiативrlоi допомоги пацiснтам на рiзних о,галiях перебiI,у
невиlriковних захворювань, яка вмючас ком,пJlекс sаходiв, спрямоtsаl{}iх 'на

пс)легшення сРiзrт.тних та емоцiйних страждань пацiелlтiв, мора.гlь}Iу пiлгримку
.r.цеrriв ix сiмей;

- коорлинацiя дiяльностi лiкарiв IIiлприемс,гва з iпшлtми суб'скгами нада}lня
медиtlцоi допомогIt, зокрема санаторiями та trансiонагами. атакож з iнtttимtи

слух<бами, що опiкуються добробутом населеIlня, зокрема управлiнняпr rlpaui
,га соцiальноr,о захисlу населення, с;rужбото у справах ciM'i, вiддiленням ГУ
l{ацiонzurьпоi Полiчii YKpaiBtl;

- учас,t,ь у д9ржавних та регiонаlьних програмах щодо органiзаrliТ пi.llьг,ового

забезпеченl1.1t лiкаlrськими засобами населенЕя у визнач9ному законолавсl,вом
порядку та вiдповiлно до фiнансового бюдЯетного забезпечення га-ltl,зi

охорOни здороR'я:

- участь у проведсннi irIформацiйноi та освiтньо-роз'яснюва,tьвсli робо,ги cepe.ir

населсrIня шrоло формуванfiя Здорового сtlосr:бу житгяi

, участь у визначеннi проблемllих питань надаI{ня медичноi дог{омоl,и
lиешканця]\,t м. Борислава, смт. Схiднlrця та шлtяхiв ix вирiulенняl

- llадання рскоменлацiй оргаttам мiсцевого самоврядуванilя щодо розробttи
rHtaHiB рсlзвитку t"tедичноi доllомоги мешканцяirr м. Борислаrва та см,г.

Схiдниця;

- сприяння rriдготовцi, перепiдготовчi та пiдвиrrlенню квалiфiкачii прачiвникiв
lli,ltприсмстваi

- оргапiзаuiя та проведенrlя науково-практичних конференtliй, круг:tих cTo;tiB.

ceMit.tapiB ,Toluo.

j.3, l ji.lrпp исrriс,гво являсться tc,titliчHcrKl базою Борис.rIавського мелиrt}loго
IiOлед)к),.

3,4. Пiлприемство мас лрqво займатися iншими вилами дiяльнсlс,гi tle

rtерсдбаченими в лаLом}, Ста,гl.гi i не заборсlнетlими законодавствопt Уtсраiни.

}



,1. Ппавовпli cTaTvc l]"

4.1. ГIiлприсмство с юридичною особою публiчного права. Права та обов'язки
юридlrчllоi tlсоби Пiдприемrство набувас з лня йот,о лерясавноi реес.грацii.

4.2, l1iдприемотво користусться закрiп.пеllим за ним комунtulыlим майном, що с
власrliстю ,гериторizurьноi громади м. Бориолава на правi оперативного управлiння.

4.3. Пiдприсмство здiйснюс некомерцiйну господарську дiяльнiсть, органiзtlвус
свою дiяльнiсl,ь вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого органом
улраrr.лitrtrя, самостiйнtr оргаrтiзовус надання послуг i реалiзуе ii за тарифами, що
вItзна.{аIот,ься в гIорялку, встановленоt{у законодавством.

4.J, Збиr,ки. завдаrri Пiдприсмс,гву внаслiдок виконання рiшсlIь органiв
.1ер)кавноi вJ]ади tlи органiв мiсчевого самоврядувапня, якi було визнано с:улом
tIекоlrс,l,итуцiйнtлми або недiйснимli, пiллягають вiдшкодуванню зазtIачеftимII
орlанаllи лобровiльно або за рiшенням cyJy.

4.5, l.(ля здiйснеI{ня госlrодарськоi некомsрцiйноi дiяльностi Пiдlrрrrс:мствtl
за:tучае i використовус MaTepiarbHo - техttiчнi, фiнаноовi, ,tрудовi та iHrui види
pecypoiB. використання яких не заборонених законодавством,

.},б. Пi.lприсмство rutac gамостil-tний баланс. рахунки в установах бчнt<iв.

.']ертсавному казrrаI]ействi УкраТни, круглу llечатку зi своiм }IаймеIIуванням, trlтампи,
а ,гаколс бланки з вJIаснIIми реквiзttтами.

i1.7. Пiдприсмство мае праtsо укладати угоди (договори), набувати майtrових та
особистлtх немарlнових лрав, нести обов'язки, бути особою, яка бёре участь у справi,
tцо розtляда€,rься в судах Украiяи, мiя(народних та третейських судах.

4.8, I1iдприемствtl calvlocTiliнo визначае свою органiзаuiйну струк,rуру.
r]сI,ановлIOс чисельнiсть i заrверджус пrтатний розпис.

5. Ста,гутlrий капiтал, майно та фiпансувапня

5, l . Майtлсr l1iдприслrства с KoMyHaJIbHoro власrriстю i закрiплtосться за ним II,i

правi сrllераi:ивuого управлiння, MapiHo Пiдприемства становлять необоротнi ,га

обор()гнi аIстIIви, ocHoBHi засоби ],а грошовi I(ошти. а,гакож iншi цiнностi. псреланi
iiоллу Зttсновлtиком, BapTicTb яких вiдображаються в саt{остiйrному балаtлсi
П iltп pl tt мства.

5.2. Пiдприсмство не мас праRа вiцчуrкувати або iншим сllоообом

l)озпоряllжатись закрiпленим за H}tl"l маЙноNl, що налекрlть ло ocHoB}II-tx фондiв без
гrопере,lньоТ зрбди Заtсновника. ГIiлприсл,rс,I,t] Ite мае права безоплатно передавати
належне йсlму майно TpeTiM оооб4м (кlрлtлl,шrtилл чи фiзичним особам) KpiM BI,lпa.r,{Kitt,

ttрямо ttередбаченl.tх закоriодавством. Yci тrитанttя, якi с,тосуються вiдмови вiд rlpaBa

. ,_\:,.: l
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tla земельну дiлянку, lцо знаходиться lra бала{lсi Пiдприел,,tства або ii вiдчуrкення,

вирitttус,гься викпючно Засновникотr,t.

5.з, liжереламrи формування майtlа та коштiв Пiдприемства с :

5.3.1. Комуналыtе майно,
його 0творення;

переданс fliлrrрисмс,гву вiдповiдно до рiшення про

5,3,2. Кошти мiсцевого бюджету у вiлповiлностi до вимог Бюдrкетного кодексу

YTtpaitlи.

5.3.3. Власнi налходження Пiдприемс гва:

- кош'l,и вlд здац в оренду майна, закрiпленого на правi опоративного

управлiння;

- коlпти та iнrпе майно, одержанi вiд надання послуг;

5.З,4, Цiльовi коtцти;

5,J.5, Iiошrr,и. отриманi за договорами з центрмьниМ органом виконавчоi

влади,цiО реалiзуе державнУ полiтикУ у сферi дер}кавних фiаансових гараtr,гiй

\lо,llичного обслуговування населення;

5.3.6, Кредити банкiв;

5.3.7. Майно, гtридбане в iнших юридичних або фiзичяих осiб;

5.3,8, майно, що trадходить безоп;tатво або у виглядi безловоротноi фiнансовоi

_lопомоги .{и добровiльнlтх благодiйних BHecKiB, пожертвувань юридичних i фiзичних

oci6; ладхо/Iження kоштiв на виконання проIтам соцiально - економiчного розвитку
peгioHy. програм розвитку медичноi га"tузi;

5.З,9, Майно та кошt,гил oTpttпtaHi

заколlоllавс,гвом,

з iншлtх дкерел, не заборЬнених

5.6. Пiдприсмство мас праRо lIадавати в ореяду майно, закрiгtлеце за ]tим на

npuui оп.рu.r:и"ного уrrравлiння, юриличними та фiзичними особами вiдповiдно до
,зопо,ruдоо"ruч Украiни та локаJlьних нормативilих aKTiB органiв мiсцевсlго

саi\tоtJрядуl}ан tt я. ._
5.7. Пiдпрt,tсмс,гво у визначеному законодавствоN( порядку самостlин()

.рIанiзсrвуе та Ъдiйонюе бухгалтсрсьtс.tй облiк, веде статr,tс,rичну, бухгаптерську та

,i.o"uuy звiтяiсrь i подас ii оргавам, упоl]нова}кеним з,l{iйсtitовати контроль за

вiltловiдними напрямами лiя,,lьностi Пiдtrриеtпtства,



5.В. B'lTac:rri надходження ГIiдпllttемства викориотоItуються вiдповiдно до
зако}Iодавства Украiни,

б. Права та обов'язки

6,l , Пiлприсмство мас право :

6,1.1. Звертатися у лорядку, встаЕоtsленоNrу законодавст,вом, до цекгральпих та
MicttcBltx органiв виконавчоТ в.падr,l, органiв мiсцевого самоврядування, а також
ltiдщрис:мств i органiзацiй веза.[еж}lо вiл форм власност,i та пiдпорядкувацня, для
о,гр}Ir'{авня iнформачii та матерiалiв, необхiдних для виконагlня покладених на
ГIiдrrриспtство завлань.

6.1.2. Самостiйно п;tанувати. органiзовувати i здiйснювати cBolo оlатутну
_liяLtbrticTb. виз}Iачати octIoBHi IIапряtlки свого розвlrтк), вiдповiдно до своТх заьлаllь i

цiлей. у"гому чlrслi опрямовуватлr oTpиMalri вiд господарськоi дiяльносr,i коцти на

_\,1l)иi\4аttня II iдприt::rтства та його матерiально - r,ехнiчне забезпе.{ення.

б,1.3. УrLqадатIl госпо,царсьtti },годи з пiлприемствами, устаноtsами,
орr,анiзацiями неза,пеж!lо вiл форм власностi T;i пiдпорядкування, а також фiзичними
ucrrбaMtt вiлгtовiлt to дtr законодавства.

6,l.,:l. Здiйсrrrовати спiвробiтIrllцтво з iноземнишtи органiзачiями вiдповiдно до
зако]{олавства,

6. l .6. Здiйсцlовети i]ласне будiвllичтво, реконструкцitо, капiтальвий та пtlточtлиi,i

peMoriт осllо!]них фондiв у визначеному законодавством порядку.

6,1.7, '}а:rучати пiдприсмс,l,ва. установи та оргапiзаuiТ лля реtшiзаrtiI своТх

c'ia'i),Tl{l{X заВДаIlЬ у ВиЗчаЧеномУ законодавстВом порЯдкУ.

6,l,8, Спiвгrрацювети з irrmlttlll закпадами охорони здоров'я, наукоtsими

) cTalloBit}1Il ,га фiзичними особами - rIiдприсмствами.

6,1,9. I{а,цавати коЕсультативну допомоry з питань, що налехtать до його
Ko]!,I пt],I,енцii, спецiаriстам'iнIurtх закла.цiв охорони здоров'я за ix запи,гом.

(),I.I0. Створюваr,и с,груктурнi rriлроздiли Пiдприсмсr ва вiдtltlвiлно л,l
J:lкоt,i()лавстВа Украiни,

б,2. l Iiдприсмс,гво зобов'язане :

),

]l.

6.2, l . Керува-пzс,ь у своТй лiяльrлостi КоtлституцiеIо УкраТни, законами YKpattttl,r,

зti,tапtrt ГIрезидента Украiяи,rа Кабirtету MiHicTpiB Украiни, }lормативн() -. правог]rliли

,.', ,. ],,
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6.2,2. ПлануватI4 свою дiяльнiсть tuодо реалiзацii меги та предl,rету дiяльностi
Пiлпррtс:мства з урахуванiiям та у межах единоi комплексноi полiтлtклt в га,rузi
ox(rpoнlt здоров'я в пл. Бориславi.

6.2,3. Створювати належнi умови для високопродуюивноТ працi, забезпсчувагtа
лодержання законодавства про працю, правиJI та Hopгvl охорони праIli. тсхнiки
безпеки, соцiыIьного страхуваЕня.

6.2,4. ЗдiйснюватIt бухгzutтерський облiк, забезпечувати фiнансову та
стп]]истиtlну звiтнiсть згiltно з законодавством.

6.2.5. ЗабезпечуватLI свосчасну сплату податкових ,га iнших обов'язкових
п.ltатежiв з урахуваНням свосI cTaTyTHoi дiяльностi та вiдповiдно до чинного
заl(оlIодавства УкраТни.

6,2,6. Розробляти та рсzuriзовувати кадрову полiгику, конlролюваги лiдвищення
ква,п iфiка uiT працilrникiв.

6.2.7. Акупrулювати власнi надходженн;{ та витрачати ix з MeTolo забезпечення
,tiя;tьнос,l"i IIiлприсмотва вiдповiдно до Е]инного законодавства Украiни та цього
Cr aTvT5.

7. Управлiнвя Пiдприемством
та громадський контроль за його лiялыtiстrо

l,|, УItрав-rtiння майном Пiлприсмства здiйснtос Бориславська MicbKa рала
Заснtlвгtик Пiдприсrпlст,ва.

7,2. 1-1оточве керiвrlиrцво (оперативне управлiння) ГIiдприсмством здiйснюе
керiвrrик -. !иреrгор I]iдприеMc,t,Ba, який призначастьсrI па умовах KoHIrypcy шляхом
),lijtадання контракту та звiльняtться з flосади за розлорядженням мiського голови.
Порялок проведення та умови конкурсу щодо гrризначення керiвника Пiдприсмсr,ва
затвOр.i{)ку€ться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни. Строк най;иу, права, обов'язки i
вiдповiдiull,нiсть !иректора, умови його ма,герiального забезпечення, iHrпi умови
tIзrlлl), вIlзначаються l(oHTpaI.ToM.

'7.3. Заоновпик Пiдприсмства :

7.3, l. Затверджус Статут Пiдприеплства та змiни до Hboгo;

7.3.2. Погоджус lliдпрrlсмств), договори про спi;tьну дiяльrriсть, за якLtN{и

використовусl ься Hepysoмe майно. rцо перебуваг в його оперативному yгtpaBlrittHi.

кре,цитнi договори та договори зас]ави;

7.J,J. Прийrrас рiшеttttя про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пi.lприсмсrва.
призначас лiквiдацiйпу комiсiю, комiсiю з припинснrrя, затверджуе лiItвiдацiйний
балаliс,

t
I
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7,4. Орган управлittня:

7.4.1, Визtrачас головнi напрямки дirlльност,i l1iдприемства, затверджус плани

дiяльностi та звiти про ii влtконанвя;

7.4.2, 3аr,вс,рдlкус (liнансовлrй звiт Пiлприспrства та контролюс його виконаltня:

7.4.1J, Здiйснrос коtiтроль за ефективнiстю використання майна, що с власнiстю
,гериторiаrIьноi lромади ,r.t, Борислава та закрiплене за Пiдпрtлемством lta правi
оlliJраl]ив!tого уrtравлiнltяl

7.5. Мiсцевий (районний) орган виконавчо[ влади y*uou. з Пiдприсмствомt
jlоl,ов(ри tlро надання меличного обслуl,овування за рахунок коштiв вiлповiдного
бкl/.t;t<с,lу,

7,6. !иректор Пiлприемства :

7.6,1. ,Щiе без дсlвiреностi вiл iMeHi Пiдприемства, пр9дставляс йогсr iнторсси в

оргаItах .цержавlrоi ради i органах мiсцевого самоврядуtsання, ittlпих органах, },

,riдпо",4поХ з iншимИ tоридичяиNtИ та фiзичнимлt особами, пiдписуе вiл його iпreHi

jl6](yMOH,Tkl та ви,цас довiрс;ностi i делегуе lipaBo пiдплtсу локументiв iншим псrсадовилt

оссrбашl Пiдltрrлсмства, укJIадаС .Ilогоtsори, вiдкриваС в органах Державноi
i(азIIацейськOi служби Украiни та ус,га}Iовах банкiв потоqнi,l,а iHU]i рах),нки,

7.6.2. Самостiйно B}Ipimye питанI{я lliяльностi Пiдприсмства за виI{rlтком тих,

шttl вiднесенi законодавсl,вом та шим Статутом до компетенцii ЗасновнрIка,

7.(l.J, Органiзовус роботу Г.[iдпрдеtt,lства щодо надання населенню медичноI

:{опомоги, згiдно З вимогамIt нормативftо - правових aKTiB.

?,6,4, нссс вiдповiдальнiсть за формування та виконаfiня фiнаtrсового плану i

плаIlу розв!iтку Пiлпрlлеп.tства, результати його господарськоi дiяльностi, виконання

,,ui..,,i,"iu *ф*"uпо"ri дiяльностi Пiлпрлlсмства. якiсrь лос"rуг. tцо IIi],,t?lоться

lli;iпpltcMcTBoM, викор}lо.rанtU' на,цаного L]а правi 0IIератив}Iого управлiння
ГIi:ttIрис;rtс,гВу t,tайна територiальпоi т,рo[{ади i доходу згiдно з вимогitми

зO,конодавс1-ва, цього Статуту та укjlадених 11iлприемотвом ltоговорiв.

7.6,5. Користусться право}I ро,]llоря;l.ження майI{ом та коштами l Iiдприсмства

BiдtttlBi/lHo до законOдавства та цього Ста,ryту. Забезпечуе ефек1ивне використанllя i

збсрсжепня закрillJIеного за Пiдпрлtсмствоьl на правi операт}lRноt'о уtrравлitlttя майна.

7,6.6. У мея(ах своOТ компетеЕцii, видас накази та iншi акти, дtас вказiвкI{.

,эбоtl'я:жовi /lля Bcix пiдроз.цiлi}r та працiвlrикiв Пiдпрлtсмства.

ltlшоl
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7,6.8. У с,tроки iБ порядку, встаilовленому законодавством, гlоIJiдомJIяс

вiлповiднi органи лро буль - якi змiнtл в даних гlро Пi:tгlрисмство, BHece}lHrI яких до
Сдиного лержаIJпого ресстру юридIлчних осiб, фiзичних осiб .- пiлприсмцiв ,l,a

гром а лських формувань r: обов'язковLtм.

7,б,9, IIодае в установленому порядку Органу управлiння квартальну, рiчirу,
фiнансову та iншу звiтпiсть Пiiдrrрисмства, зокрема цорiчно до 0l лютого надас
Органу управлiнпя бухгалтерську ,га статистичну звiтнiсть, iнформачiю про рух
осноl]}lих засобiв, за запитом Органу управлiння надае звiт про оренду майна, а
таколс iнформацiю прсl наявнiсть вiльних площ, придатних для надання в оренду.

?.(r.10. Прийма.с рiшення про trрийнятrя на роботу, звiльнення з роботи
працiвникiв Пiдприемства, а також iншi, передбачеrti законодавство}t про tIрацю

рiшенttя в сферi трулових вiднослпл, укладас трудовi договори з працiвнllками
il io,,p,,.,n..uu, 3абеlпечус рацiональний добiр кадрiв, ,,Щотримання працiвниками
праI]иJl внутрiш1-1ього розпорядку. С,гворюс умови пiдвищення фахового i

кrrzuritFiкацiйного рiвня прачiвникiв згiлно iз затверлженим в ycTaнoBJteHoN,ry поряl(ку
lU t аl 1,1им розtlисом,

7.6.1t. Забезпе.тус проведення колективних переговорiв, укладення
коJIекгI-{вного договору в порядку. визначеному законодавстIJом Украiни.

7,6. i2. Призначас на посаду та звiльняс з посади cBoix засryпникiв i головного

б1 хгaп,гера Пiдприсмства. Призна.rае на посади та звiльняС керiвникiв сч\,кIурних
пi:роз,пi;ri в. iнших прачiвникiв.

7.6.13. Забезгlечуе дотримання на Пiдгlриемствi вимог законолавс,l,ва про

oxop(}ljy прачi. caEiTapHo - гiгiенiчних та протиlIожежних норм i правиlt, створення
Ha.leri}IL{x y}roB праIIl,

'7.6.14. }Jlrtипас захолiв tцодо свосчасноi та в повному обсязi випJIати заробir,ноi

пJати, а також передбачених законодзвствоN1 полаткiв, зборiв та iнших обов'язttових
п.lа,гежlв.

7,6. i 5. ilece вiдповiдальнiсть :за збиткп, завданi Пiдприсмству з вини f{иректора
Пilприеплст,ва в порядку,визнаqеному законодавством.

7.б.l6, Загверлжу9 поJlох(ення про cTp),KTypHi пiдроздiли Пiдприсмства. ir;llli

по.lоr(еIlllя ,га l]орядки, що мають сис,tэмний харакгор, зокрема:

' боrr-r- полOжеllrlя про премiювання праll1вникlв за пlдсумками pol

l Iiдприсмс,l,ваi

, порялок tlадходiкення i вi.rкорис,rавllяt коштiв, oTpиivlil1-1l,tx як б.itilгtrДiйtli

Bllecкl1, граI{T и ,га дарунк}I;

- порялок пlrиймання, зберiгання, вi2.1пусltу та облiку лiкарських заообiв ,ra

п{едичних виробiв.
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7.6.17. tsiдповiдно до рiшення Бориславськоi MicbKoi ради укJIадас договЬри

оренди MailHa,

7.6.1 8. Вирiurус iншi питання вiднсоенi ло компетенцii [иректора l1iлприс]чtства
згiдно iз законодавством, цим CTaTyTclM! контрактом мiяt уповноваженим органом i
.i]иреtсt ором Пiдприемс,тва,

7.6.19. Разом iз гоэrовяим бухга,rтер<rм несе персональну вiдповiла.rьнiсть за

.]одержання]\{ порядку ведення i достовiрнiсгь облiку та статисти.{ноi звiтностi у
встаI.Iовленому заl(онOдавсгвом порядку.

7.7. У разi вiдоу,гностi flирекгора Пiдприемства або неможливостi виttонуват,и
своi обов'язки з iнших причин, обов'язки виконус заступн}rк flиректора "tи iпllla
a,соба зIiдЕо з функuiональними обов'язками.

7.8, ]J метою сприяння дiяльностi Пiдприсмства утворюеться Опiкунська рала,
яiiа с громадським коIlсультатI,1вно-дорадчим органом, створеним з ме,tою
забезпечення права Iромадян на участь в управлiннi та здiйснеtrнi громадського
tlal JIяд)/ в сферi охорони здоров'я. Рiшення про створепня ОпiкуuськоТ рали,
пеРСtltItt-ltЫrИй скJIад ради та положення про r,rei заlверджую,гься Щирекгором
ГIi:приелtстtlа.

'i,9, З MeToto сприянItя реаlriзаuii правх громадяIr на участь в управлiнrli
оSоронок] здоров'я утворIосться Спостерехtна рада, яка е органом, створеним з

\teтolo дlотримаrrня ПiдприемствоlчI Вимог законодавства, llpaB та забезпечення

tjсзпеки пацiегlтiв пiд час здiйснеrrня }rедичтtого обсltуговуваяIlя, IlаJIежного

l\1зljlя.'t) скарг ttauiclгt,iB. розгляду п!iтання Iцодо результатiв фittансово -

госпс.lдарськоi дiяльностi Пiдприемства, Bfioceн}ul пропозичiй з питань ,liяльноотi
пi:прлtсмства. покращейня якостi забезпечення населепня }1едl{чним

otiс.lуговуванням, розвитку матерiально - техяiчноi бази та irrфрасrрукr,ури

I1i:приемства. оптимiзацii органiзацil"tноi структури Пiдприемства за напряп,Iами

його дiяльнос,гi, iнформування Засновника про нЬдолiки лiяльностi Пiдприсмства,
вlIпадки нOдод9ржання tsимог законодавства пiд час здiйснення медичного
оliслуговуванпя насолеIJня, подання пропозишiй Заснсrвнику та .Щлtректору rltоло

rr;китгя заходiв дJIя уоуrrеtlня виявлеfll{х порушеt{ь, Рiшеlrня про сгворення
LllосlерсжIIот рJд!i. псрсонzIльний ск.llал ралi.i та пOJIа)кý,ння !lpo нсi затвсрлжуються
JlcI,1uBHIlKOM I Iiдtrрисмсr ва.

7.10, l]a рiшеllням вJlасника для здiйснення конlролIо за виробltичокl,

{liriансово-госrrодарськоIо дiяльнiстю Пiлприемства може отворюватись !1агля,цова

ра:а 1, сlсtадi п'я,ги членiв (якщо iнше не встановлено спецiальним рitrIенням
Зltсновника). flиректсlр не ]\{оже входитI1 до складу Наглядовоi ради,

комлет,енцiя Наглядовоi ра/(и та flорядок прtлйнятгя нею рiшень
t]]l ]наqас,гься споцiальним рiпrенням Засновltика.

8. Оргпвiзачiйна струкrура Пiдприсмства

8,l . CrpyKTypa l Ii.ttприсt"tl;тва вtglloча(]:

8. l . L АдмirIiстративно - управлilrський вiлдiл,



Jч
В. l .2.Лiкуваr,тьно - rцофiлакгичнi пiдроздillи.

8.1,3.fiопомiя<нi пiдроздiли, в Tolty числi господарчi.

8.2. Струкryра ГIiдприсrчIства, порядок внутрiшньоi органiзачii та сфери

дiяльностi структурних пiлрозлiлiв Iliдприеlисrва затверджуються ,Щиректором
Пiдприсмства.

8.3, сDункlцiонацьнi обов'язкl,t та посадовi iнструкцiт працiвникiв Пiдприсмства
заi,tsерлжуються його .Щирекгороr,,r.

8.4, IIlTaTHy чисельнiсть Пiдприемства .Щиреrгор в!Iзнача€,на власний розсу,;] Hti

Iliлставi фitrансового плаrrу fliлприемства, зотвердженого в установлоIIому
заt((-}нодавстtJом та цим Статутом порядку з урахуваIIняд{ необхiдностi створеIIня
вiдпсlвiдпих умов для забезпsчепня trалежноi достулностi та якосri уgдц,lноi
.,oilol\lo1,Il,

. 9, r-[овноваження трудового колективу

9.1. IIрачiвнИки ПiдприемСтва маютЬ право братИ участь в управлirrнi
Пiдприсмс,гвоМ через загальпi збори труловОго колеюиву., професiйнi спiлки, якi

riю,гь у трудовоNtу колекгивi, Спостережlту ралу, iншi органи, уповноважеlti
гijудоtsиМ KoJIеKT}IBoM нlr прелсгавl{ицтЕо, вносити пропозицii цодо полiппlенllrl

роЪ,rl и l'liлприсмсгва, a au*oo a пиrеttь cottia:tbнo - ку.lьтурного i побутсrвоri;

обс;tуговування

l1релставrtики первинrlоi профспiлковоi органiзацii, предсгаl]J!як),гь iнтерсси

прачiвrrикiв в органах управлiнrtя Пi/tпрt,темства вiдповiдно ,цо законодавOтва.

IIiлприемство зобов'язане створIовати умови. яtti б' забезлечуrrаJlи ytllg,r,
пilаttiвникiв у lioT о управлiннi.

9,2, Труловиit коJlеlсI,ив Пiдrtрисмства скJIадасться з ycix працiвнlлкiв, якi cocIo

праuсю беруть уqасть у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору або iншлtх

форм, uro регуjrкlють трудсlвi вiдносиtiи rrрачiвнЙка з Пiдприсмством

9.З, !о сrt талу органiв, через якi ,труловий коJIектив рсаriэус сво€ tlpaBo Hil

) ча0,1,ь в управлiннi Пiдлриемствопl , не !tожо обиратися .Щирекrор l1iдприсмс,l,ва.

[1овttсlваження цлtх оргаrliв визнаrIастьOя законOдавством.

9.4, i}иробrrи.ri, труловi т,а соцiальнi вiдносиtlи r,рудовоr-о

адмiltiс,l,рацiсю Пi,цприсл,tства ре г.у jl к-1I{J.L ься ко.цекtивII1lм доI,оRором.

колекгиtsу з

',l

i.



9,б, Пи,гання щодо полiпшення умов працi, житIя i здоров'я, .upuff.iT
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприсмства та ii сiмей, а також
iншi пиr ання сOцiального розвитку вирiшуються трудOвим колективом вiдповiдно до
законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9,7. !жерелом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприсмства е кош,l,и,
о,гриманi в результатi його господарськоi некомерцiйноi дiяльностi.

Форми i системи оплати працi, норми прачi, розцiнки, тарифнi ставки, схоми
посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, лремiй,
виIlагород та iнlпих заохочувaUIьних, компенсацiЙних i гарантiЙних виплат
встановлюIоться у колективному договорi з догриманнJIм норм i гарантiй.
псредбачених законодавством Генеральною та Галузевою угодамll

Мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути них(чою вiд
встаtIовлеI{ого законодавством мiнiмального розмiру заробiтно1 плати,

Упtови оплати працi та матерiального забезпечення !иректора Пiдприсмства
визна(Iаються контрактом. укладеним iз засновником.

9,8, Працiвники Пiдприемства проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до
Стату,гу, колективного договору та посадових iнструкчiй згiдно з законодавством.

10, Контроль та перевiрка дiяльностi

l0.1. Пiдприемство самостiйно здiйснюс оперативний та бухгалторський облiк
результатiв cBoei дiяльностi та веде обробку та облiк персонаJlьних ланих
праuiвникiв даних працiвникiв, а також веде юридичну, фirrансову та кадрову
звiгнiсть. Поря.Itок ведення бухгалтерського облiку та облiку персонмьних даних,
ctатлlстичноi, фiнаrlсовоi та кадровоi звiгностi визначаеться чинним законодавствоп,1

Украiни.

J0.2. Пiлприсмс,lво несе вiдповiдальнiсть за свосчасне i достовiрне подання
пере.абачених форм звiтностi вiдповiдним органам,

10.3. Контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Пiдприемства
].]iйснюIоть вiдповiднi державнi органи в межах ik повновalкень та вотановJIýнOго
чlIнним законодавством Украiilи порядку.

l0.4. Засновник мае право здiйснювати контроль фiнансово - господарськоi
_riя:tьноoтi Пiдприемства та контроль за якiстю i обсягом надаЕня медичноТ
_]опоNlоги. Пiдприсмство лодас Засновнику , за його вимогою, бухгалтерський звir,та
iншу документацiю,яка стосу€ться фiнансово - господарськоi, кадровоi, медичноi
_riя,ц bHocTi.

l0,5, Контроль якостi надання медичноi допомоги хворим на Пiдприсмствi
з.]ii,iсrrtосться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi меличноi лопOмоги
rtiztпародним принципам локазовоi медицини, вимогам галузевим стандартам в

сферi охорони здоров'я та законодавСтву.

1 1. Припинення дiяльностi



/А
дiяльностi Пiдприсмства здlисню€тьсяl1,1. Припиненнл дiяльностi Пiдприсмства здiйснlоеться шляхом йtllrl

реорга}Iiзацii (злиття, присднання9 подiлу, перетворення) або лiквiдацii за рiшенням

llOl L)

Засновника, а у виладках, передбачених законодавством Украiни, за рiшенням сулу
або вiдповiдних органiв державноi влади.

11.2. У разi припиноння Пiдприемства (лiквiдацii, злитш, присднання, полiлу,
пере,гворення) yci активи Пiдприемства передаються однiй або kiLtbkoM

неприбутковим органiзацiям вiдповiдного вилу або зараховуються до доходу
бIоджету.

1 l .3. Лiквiдацiя Пiдприемства здiйснюgгься лiквiдацiйною комiсiею, яка

},творюеться Засновником або за рiшенням сулу.
l1.4. Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також cTpoli для пред'явлення

вимоr. кредиторами, цо не може бути меншим tliж два мiсяцi з дня опублiкування

рiшенrrя про лiквiдацiю, визначаються органом, який прийняв рiшення про

.riквiдацiю,

l1,5. З моменту призначення лiквiдацiйноi KoMicii до неi переходя,гь

повноваження з управлiння Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя скJlадас

,liквiдацiйgий баланс та подае його органу, який призначив лiквiдацiйну комiсiю.

.]оо.говiрнiсть та повнота лiквiдацiйного ба;rансу повиннi бути перевiрепi в

\ становленому законодавством порядку.

Лiквiдацiйна комiсiя виступае в судi вiд iMeHi Пiдприемства, що лiквiдусться.

l1,6. Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються

вi.lповiдно до законодавства.

11.'7. Працiвникам Пiдприемства, якi звiльняються у зв'язку з його

реорганiзацiсю чи rriквillацiсю, гарантуеться доlримання ix прав та iHTepeciB

вiдповiдно до законодавства про працю.

1l,8, Пiдприемство е таким, цо припинило свою дiяльнiсть, iз дати вllесенllя до

с.]llцого державного реестру запису про державну ресстрацiю припиtlення

tоридичноi особи.

l1.9. Все, UIо не передбачено цим Стаryтом, регулюсl,ься законолавством

}'краiни.

12. Порядок внесення змiн до статуту Пiлприсмства

l2.1. Змiни до цього Статуту вносяться за рiшенням Засновника шляхом

вIt}.rlадсння Статуту у новiй редакцii.

l2.2, Змiни до цього Статуту пiдлягають обов'язковiй дерrttавнiй ресстрацii у

iIорядку, вOтановлеItому законодавством Украiни.

ffi ч"ý
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Секретар MicbKoT Ю.Химин


